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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११०१८. 

क भाग सिमती सभा 
कायप का मांक- ६ 

स भा वृ ां त 
दनांक २/१/२०१८                                     वेळ-दपार  ु १२.०० वाजता 
-----------------------                               -------------------------   
    पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. “क” भाग सिमती मािसक सभा मंगळवार 

द.२/१/२०१८ रोजी दपार  ु १२.०० वाजता क े ीय कायालयातील ी.छञपती िशवाजी महाराज 
सभागृहाम ये आयोजीत करणेत आली होती. सदर सभेस खालील माणे मा.नगरसद य उप थत होते. 

१) मा.अ नी संतोष जाधव                         सभापती 
२) मा.सार का िशवाजी स ते  
३) मा.लांडगे राज  कसनराव 

४) मा.गीता सुिशल मंचरकर  

५) मा.राहल हनुमंतराव भोसलेु  
६) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 
७) मा.समीर मोरे र मासुळकर  

      यािशवाय मा.अ णा बोदडे- े ीय अिधकार  क े ीय कायालय, मा.िनतीन देशमुख- 
.कायकार  अिभयंता वदयुत,मा. द प मुथा- शासन अिधकार , मा.दवंडे- उपअिभयंता पापु, मा. 

िशंदे, वायकर- उपअिभयंता थाप य,मा.शेख-किन  अिभयंता वदयुत,मा.बी.बी.कांबळे- 
सहा.आरो यािधकार , ी.वसंत उगले- लेखािधकार , हे अिधकार  / कमचार  सभेस उप थत होते. 

                                     ---- 
     उप थत स मा.सद यांचे संमती माणे खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजात दाखल 

क न घेणेत आले. 
 
वषय मांक- २) भाग .९ व ठलनगर पुनवसन क पा या जागेत वाचनालय/ अ यािसका 
               इमारत बांधणेबाबत- मा.समीर मासुळकर,मा.वैशालीताई घोडेकर यांचा ताव. 
वषय मांक- ३) भाग .६ मधील आर ण .४३२ ला सीमािभंत बांध याबाबत-मा.राज  
               लांडगे,मा.सार का स ते यांचा ताव. 
वषय मांक- ४) सीसीट ह  फुटेज (कॅमेरे) बस व याबाबत- मा.गीताताई मंचरकर,मा.राहलू  
               भोसले यांचा ताव. 
                                  ---- 
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ठराव मांक- १७                                      वषय मांक-१ 
दनांक २/१/२०१८                                     वभाग- वदयुत क े कायालय 
सुचक-मा.सार का स ते                                 अनुमोदक-मा.राज  लांडगे 
संदभ-मा. े ीय अिधकार  क े ीय कायालय यांचे जा. .क /े वदयुत/२/का व/६५८/२०१७ 

     दनांक २/१/२०१८ 
     मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे------   

क वदयुत वभागाकड ल िशकाऊ उमेदवारांना वाढ व वेतनाचा फरक अदा करणे आव यक 
अस याने मनपा या क वदयुत वभागाकड ल सन २०१७- २०१८ चे अंदाजप काम ये अ थायी              
अ थापना या लेखािशषावर क वदयुत वभागाकड ल बोनस तथा सानु ह अनुदान या 
लेखािशषाव न र. .१,५०,०००/- तरतुद वग करणास मा यता देणेत येत आहे. 
                         सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                  -----  
    सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 
ठराव मांक- १८                                      वषय मांक- २ 
दनांक २/१/२०१८                                     वभाग-  
सुचक-मा.समीर मासुळकर                               अनुमोदक-मा.वैशाली घोडेकर 
संदभ-मा.समीर मासुळकर,मा.वैशाली घोडेकर यांचा ताव. 
     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क काय े ातील भाग .९ व ठलनगर पुनवसन 

क पा या मोकळया जागेत व पा या या टाक ची िसमािभंतीलगत तेथील व ाथ  व नागर क 
यांचेसाठ  ता पुर या व पाचे वाचनालय / अ यािसका इमारत स या भाग / मु यालयामधील 
िन वदा ा  कामातून सदरचे काम पूण करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

                      सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                  -----  
 
ठराव मांक- १९                                      वषय मांक- ३ 
दनांक २/१/२०१८                                     वभाग-  
सुचक-मा.राज  लांडगे                                  अनुमोदक-मा.सार का स ते 
संदभ-मा.राज  लांडगे,मा.सार का स ते यांचा ताव. 
     भाग .६ मधील धावडेव ती येथील आर ण .४३२ या ठकाणी कोणी तेथे कोणी ताबा 
न यावा हणुन या आर णावर िसमािभंत बांध यात यावी.जेणेक न तेथे कोणी अित मण 
क  शकणार नाह . 
     तर  या ठकाणी लवकरात लवकर िसमािभंत बांध यात व वकसीत कर यात यावी. 
                      सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                  -----  
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ठराव मांक- २०                                      वषय मांक- ४ 
दनांक २/१/२०१८                                     वभाग-  
सुचक-मा.गीता मंचरकर                                 अनुमोदक-मा.राहल भोसलेू  
संदभ-मा.गीता मंचरकर,मा.राहल भोू सले यांचा ताव. 
     भाग .९ मधील खराळवाड  व कामगारनगर या भागांम ये संर णासाठ  सीसीट ह  
फुटेज (कॅमेरे) खालील माणे बसवुन देणेत यावेत. 

१) रो लास कंपनी समोर एं सला - दोन कॅमेरे 
२) खराळवाड  मंद र- दोन कॅमेरे 
३) बालभवन – चार कॅमेरे 
४) भागवत गीता मंद र- दोन कॅमेरे 
५) महेश िम  मंडळ – दोन कॅमेरे 
६) हनुमान चौक- दोन कॅमेरे 
७) कमयोग सोसायट - दोन कॅमेरे 
८) युनायटेड चच- दोन कॅमेरे  

                      सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                               ----  
यानंतर सवाचे आभार मानून मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जाह र केले. 
                                                         सह / 
                                                              (अ नी संतोष जाधव   ) 
                                            सभापती 
                                                         क भाग सिमती, भोसर  २६. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
क े ीय कायालय, भोसर  – २६.  
-क ेका/का व/४  /२०१८. 
दनांक- १ ५ /१/२०१८.                                       सह /- 

                                                                                                         शासन अिधकार  

                                               तथा सिचव सभाशाखा 
                                                  क भाग सिमती 
                                                                         पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

त-सव संबंिधत वभाग 
 ------------------- 
 


